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26º Boletim – edição especial
Ubiratan
D’Ambrosio:

Esta edição especial do Boletim
RedINET-Brasil é um convite para o tributo
internacional Ubiratan D’Ambrosio: pessoa,
contribuições e memórias, a ocorrer no
período de 14 a 21 de agosto de 2021.
Constitui-se de uma matéria assinada
pelos organizadores do evento gratuito e online e de orientações iniciais para inscrição e
participação; informações sobre ações e
oportunidades em Etnomatemática.
Que estejamos juntos nessa celebração!
Red Internacional de Etnomatemática
(Coordenação Brasil)

A EtnoMatemaTicas Brasis e a Matemática
Humanista solidarizam-se, mais uma vez, com os
ideais de Ubiratan D’Ambrosio, no intuito de
ressaltar a grandiosidade deste Ser Humano e os
princípios
e
perspectivas
do
Programa
Etnomatemática,
enquanto
epistemologia
e
programa de pesquisa, organizado intelectualmente
INSCREVA-SE NOS CANAIS!
por ele ao longo de quase 50 anos.
VEm Brasil – EtnoMatemaTicas Brasis
Matemática Humanista
Com planejamento iniciado em fevereiro de 2021,
o evento contaria com o homenageado nos seus
momentos ao vivo e exibiria vídeos com
https://journalofmathematicsandculture.wordpress.c
compilações de depoimentos de amigos e
om/2021/05/27/may-2021/
Acesse o 1º número
orientandos. Assim, a partir de março, começamos
Edição Especial
a receber depoimentos, fotos, textos que
VEm Brasil 2020 - JMC.
comporiam a programação.
Em breve, o número 2.
Em 12 de maio de 2021, a comunidade mundial
de etnomatemáticos e afins, que Ubiratan
D’Ambrosio tão bem semeou, consternou-se com
seu falecimento.
A importância singular de suas contribuições até
este momento e o desejo de sua continuidade à
pesquisa e à educação das novas gerações
motivaram-nos a replanejar o evento que, agora,
reúne manifestações de carinho a ele, mesclando
um tributo em vida e em memória de Ubiratan
D’Ambrosio.
O Ubiratan D’Ambrosio: pessoa, contribuições e
Biblioteca Digital
memórias mantém os aspectos emocionais que
EtnoMatemaTicas
motivaram a sua proposição inicial, ciente de que
(BDEm)
ora há uma maior responsabilidade de fazer
Acesse e envie produções
representar o ser humano incrível, que é Ubiratan
intelectuais relativas ao
Programa Etnomatemática D’Ambrosio, e de distribuir a muitos toda a riqueza
sites.google.com/view/etnomatematicas do seu imenso legado.
O evento apresenta uma Programação variada, é
Conheça um pouco o universo da
gratuito, aberto ao público e on-line, e ocorrerá de
Etnomatemática! Acesse:
e-Almanaque EtnoMatemaTicas Brasis
14 a 21 de agosto de 2021, no YouTube, nos canais
VEm Brasil - EtnoMatemaTicas Brasis e Matemática
Humanista, e no Padlet.
A Programação de 40 (quarenta) horas segue
horário de Brasília (GMT -3) e compõe-se:
Atividades ao Vivo (AV), Atividades Gravadas (AG)
e Atividades Complementares (AC), obrigatórias de
cargas horárias distintas e computáveis; Atividades
Opcionais (AO), não obrigatórias.
Dossiê Etnomatemática: caminhos,
Ubiratan D’Ambrosio: pessoa, contribuições e
bifurcações e encruzilhadas
memórias utilizará recursos Google. Atente que
Submissão até 20 de julho de 2021
sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/RIEcim/index
você deve utilizar um ÚNICO e MESMO e-mail Programa de Pós-graduação em
Gmail ou outra conta Google - para inscrição no
Ensino de Ciência e Matemática da Universidade
evento, registro de frequências e certificação. Toda
Federal do Norte do Tocantins (UFNT)/UFT
comunicação entre organizadores e participantes
Perguntas
Frequentes será com o MESMO e-mail de inscrição. Embora de
acesso livre, apenas os inscritos em ambos os
Qual a carga
horária?
canais do YouTube e no evento, com presenças
40 horas.
confirmadas nas atividades obrigatórias, serão
Dá certificado?
certificados conforme frequência.
Sim, para os
inscritos com
Acesse, na íntegra, essas e outras informações
presenças
no site do evento: sites.google.com/view/ubiratan-dambrosio
confirmadas.
É aberto?
Juntos, façamos com que esse tributo, respeitosa
Sim, para assistir
e eticamente, honre o nome e a criação de Ubiratan
e interagir.
D’Ambrosio, que o imortalizam para sempre.
DÚVIDAS?
Acesse AJUDA
Organizadores

INSCREVA-SE

forms.gle/a371XT4Hts8PKR8T7

sites.google.com/view/ubiratan-dambrosio

No site do evento, já estão disponíveis:
PÁGINA INICIAL - leia a Apresentação do
evento e acione os botões de acesso ao
Formulário de Inscrições, ao Mural de
Depoimentos e aos canais de transmissão.
O EVENTO - conheça o processo do evento,
suas atividades (obrigatórias e opcionais) e
orientações para a participação.
INSCRIÇÕES – acesse o botão INSCREVA-SE.
AJUDA – confira as respostas às perguntas mais
frequentes.

DÚVIDAS? Acesse AJUDA
PROGRAMAÇÃO (em breve)
Atividades variadas

Atividades ao Vivo (AV) – 22 horas
Atividades Gravadas (AG) – 12 horas
Atividades Complementares (AC) – 06 horas
Total: 40 horas
Atividades Opcionais (AO)

Conheça e participe do

MURAL DE DEPOIMENTOS
“Atingir PAZ TOTAL
deve ser a utopia de
todo ser humano.
Essa é a essência
de ser humano. É o
ser [substantivo]
humano procurando
ser [verbo] humano.”
Ubiratan D’Ambrosio

Pergunta Frequente
Qual o contato da
coordenação?

tributoubiratan@googlegroups.com

Fotos de Ubiratan D’Ambrosio
Grupo de
Amigos do
Ubi (GAU)

CONVITE: Edição Especial
Um Tributo para
Ubiratan D’Ambrosio
Nesta edição especial do ISGEm Newsletter, os
membros do Executive Board do International Study
Group on Ethnomathematics (ISGEm) gostariam de
prestar uma homenagem para Ubiratan D’Ambrosio.
Limite do texto: 200 palavras, Times New Roman, tamanho 12,
espaço simples. Por favor, informe o nome da Instituição, país e
email. Prazo para envio: 05 de junho de 2021. Data de
Publicação: Até o final de Junho de 2021. Idiomas: Português,
Inglês ou Espanhol.
Submeter as contribuições para:
submissionisgem@gmail.com. Aguardamos suas contribuições.

